
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Gali lejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego
uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja
sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła po-
mieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełni jcie stągwie wodą!” I napełni l i je aż po brzegi. Potem do nich powiedział:
„Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!” Oni zaś zanieśl i . A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się wi-
nem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpal i wodę, wiedziel i - przywołał pana młodego i powiedział do
niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Gali lejskiej . Objawił swoją chwałę i uwierzyl i w Niego Jego uczniowie.

Znak, który uczynił Pan Jezus na weselu w Kanie, przemieniając wodę w wino, wzbu-
dził wiarę w Jego uczniach. Wino w Biblii jest znakiem świętości, radości, miłości, za-
powiedzią przyszłej uczty w królestwie Bożym. Znaki, które czynił Pan Jezus, służyły do
rozbudzenia wiary słuchaczy, aby dostrzegli w Chrystusie Zbawiciela. Nam również
Pan pozostawił znaki, w których pragnie być rozpoznawany.

zisiejsza Ewangelia opowiada
o weselu w Kanie Gali lejskiej ,
gdzie ma miejsce „początek zna-

ków”. Ewangelista Jan, który był naocz-
nym świadkiem wydarzenia uznał za
ważne, aby odnotować fakt, że „była tam
Matka Jezusa”. To w istocie właśnie o Ma-
ryi mówi się na początku opowiadania.
To Ona spostrzegła, że zaczyna brakować
wina. Kiedy mówi o tym Jezusowi, wie, że
może temu zaradzić.

Jezus dokonuje zatem tego pierwszego
znaku na wyrażoną sercem, ale nie ustami,
prośbę Maryi: „nie mają już wina”. Brak wi-
na na weselu, oznaczał poważny nietakt
wobec zaproszonych gości, brak odpowied-
niego przygotowania ze strony nowożeń-
ców i ich rodziny.

Dialog Matki z Synem wykracza poza
niespodziewaną sytuację braku wina na
weselu. Jest to głęboka rozmowa duchowa.
Maryja wierzy, że jej Syn może zaradzić
trudnej sytuacj i . Jezus wprawdzie na po-
czątku odpowiada, że Jego godzina jeszcze

nie nadeszła, lecz potem wysłuchuje prośby
Maryi. Jej słowa skierowane do uczniów:
„zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”
w sposób pełny tłumaczą, jaka powinna być
relacja każdego wierzącego do Zbawiciela.

W Kanie, dokąd Jezus udał się
z uczniami i Matką, godzina jeszcze nie na-
deszła (J2,4). Jednak za przyczyną Maryi
Pan przyspiesza ją jako „znak” zapowiada-
jący zbawienie, odkupienie. Woda zmienia
się cudownie w najlepsze wino, aby niejako
zapowiedzieć głęboką przemianę, jakiej
śmierć i zmartwychwstawanie Chrystusa
dokona w ludziach. Dzięki obfitej łasce,
tam gdzie przedtem obfitował grzech,
Pan przemieni niesmaczną i   zimną wodę
egoizmu ludzkiego w  mocne prawdziwe
wino miłości. A to wszystko dzieje się dla-
tego, że człowiek jest wezwany do uczest-
nictwa w godach weselnych Słowa z naturą
ludzką, a więc do radowania się Jego miło-
ścią, zażyłością zaślubin.

Cud w Kanie Gali lejskiej objawił chwałę
Jezusa. Spowodował, że Jego uczniowie

w Niego uwierzyl i . Poprzez fakt, że Zbawi-
ciel wychodzi naprzeciw aktualnej potrzebie
ludzi objawia się cały sens Tajemnicy Wcie-
lenia. Syn Boży staje się człowiekiem po to,
aby być bl isko niego. Zaradzić jego oba-
wom, troskom, odpowiedzieć na najbardziej
dręczące pytania, przeniknąć całą jego rze-
czywistość, jego codzienność.

Maryja zachęca nas, byśmy byli goto-
wi do wypełnienia woli Boga przekazanej
nam przez Jezusa. Mówi o konieczności
zaufania i wypełniania Bożej woli nawet
wtedy, kiedy jej nie rozumiemy. O takiej
potrzebie mówiła właśnie podczas wesela
w Kanie Gali lejskiej .

Ufając Bogu możemy prosić Go
o wszystko jak Jezus i Maryja – godzić się
na spełnienie Jego woli . Wypełniając ją
otrzymujemy największy dar, to czego naj-
bardziej potrzebujemy – nigdy niekończące
się życie z Bogiem w radości i szczęściu.

Henryka Andrzejewska
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SŁOWO TYGODNIA z Ewangelii według św. Jana (2, 1 -11 )
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„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”

1 . 20.01 - Niedziela, po Mszy św. o g. 1 0.30
spotkanie dzieci przygotowujących się do
I Komunii św. ze szkoły Gaudeamus,
- Domowy Kościół - spotkanie opłatkowe
w salce nad zakrystią

2. 21 .01 - poniedziałek, wspomnienie
św. Agnieszki

3. 23.01 - środa, 6 rocznica śmierci Księdza
Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski,
otoczmy Go modlitwą

4. 24.01 - czwartek, wspomnienie św.
Franciszka Salezego

5. 25.01 - piątek, święto nawrócenia św. Pawła
Apostoła,
- zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan

6. 26.01 - sobota, wspomnienie św.
Tymoteusza i Tytusa

7. 04.02 - poniedziałek, w naszej parafi i
rozpoczynają się katechezy Nowej
Ewangelizacji . Pan woła nas do głębszego
zaprzyjaźnienia się z Nim, poprzez: Słowo
Boże, Liturgię i Wspólnotę. Każdy jest
zaproszony, bo każdy potrzebuje Bożej pomocy.

8. Dziękujemy za przyjęcie kolędy w minionym
tygodniu.

9. Wizyta Duszpasterska:
21 .01 , pn - Gościnna, Batal ionów Chłop. ,
św. Mikołaja, Górczewska, Narwik, Wysoka,
Jasna, Mała, Niska, Topolowa;
22.01 , wt. - Kościuszki, Okrzei, Moniuszki;
23.01 , śr. - Mickiewicza, Chopina, Arkadyjska,
Bolimowska;
24.01 , czw. - Hubala, Osowiecka, Dorohuska,
Komorowska, Brandta;
25.01 , pt - Narwik 1 7, 1 7A, 1 7B, Górczewska 242;
26.01 , sb - Narwik 25

Jean Guitton, Portret Marty Robin

Marta Robin była prostą kobietą, której fi lozofowie zazdrościl i mądrości. Z równą łatwością rozmawiała
ze zwykłymi ludźmi, biskupami i mężami stanu. Jej powołaniem była walka z duchową biedą, złem
i grzechem. Z jej inicjatywy powstały wspólnoty Ogniska Miłości, istniejące w ponad czterdziestu kra-
jach. Jean Guitton w fascynujący sposób opisuje jeden z najbardziej niezwykłych życiorysów w histori i
Kościoła. To opowieść o kobiecie obdarzonej darem bilokacj i i proroctwa, która doświadczała l icznych
objawień. Nie przyjmowała pokarmu, żyła wiecznością – Ciałem i Krwią Chrystusa.

Na podstawie www.kmt.pl
Wiola Malan

Redakcja
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia wszystkie poprzednie
numery EPIFANII razem z  Epifankiem)

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, piątek
wgodzinach 17.00 - 17.45

Parafia Rzymskokatolicka
Objawienia Pańskiego
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne

tel. /fax (022) 722 02 50

Konto parafii
Nastąpiła zmiana konta parafialnego,
prosimy o uwzględnienie tego.

Nowe konto:
1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

MSZE ŚW.

I   NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
1 0.30 - Msza święta dla dzieci,

(wrzesień - czerwiec)
1 2.00
1 8.00
Dni powszednie
8.00
1 8.00

Spowiedź
Spowiedź odbywa się
przed każdą Mszą św.

Nabożeństwa
majowe, czerwcowe,
październikowe
po Mszy św. o godz. 1 8.00
a w niedziele o godz. 1 7.30

Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godz. 1 7.1 5

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka
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Polska rodzina
Zasadniczą treścią codziennego życia Polaków jest
rodzina, na drugim miejscu, z  dużo niższym wskaźni-
kiem wskazań, plasuje się praca zawodowa – podaje
Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Aż 72 %.
badanych deklaruje, że zasadniczą treścią ich codzienne-
go życia jest rodzina. Na drugim miejscu (53%) znalazła
się praca zawodowa. Ponad jedna czwarta Polaków
(28%) wśród działań, którym obecnie poświęca najwięcej
czasu i energi i , wymienia ochronę zdrowia i leczenie. Rza-
dziej wskazywane są: zdobywanie pieniędzy (1 5%), ak-
tywność fizyczna (1 4%), rozrywka (11 %), remontowanie
domu lub mieszkania (1 1 %) oraz życie rel igi jne (1 0%).
Aż 39% badanych deklaruje, że w większym niż dotych-
czas stopniu chciałoby się poświęcić życiu rodzinnemu.
Ochrona zdrowia i życie rel igi jne to dziedziny, którym jesz-
cze chętniej niż dotychczas poświęci l iby się najstarsi re-
spondenci.

Nowe badania Całunu
Najnowsze badania przeprowadzone przez włoskich na-
ukowców potwierdzają, że „człowiek, który został okry-
ty Całunem Turyńskim, został wcześniej ukrzyżowany".
Badacze potwierdzi l i „absolutną prawdziwość" śladów krwi
na Całunie, choć ubiegłoroczne badania innych specjal istów
poddawały w wątpl iwość ich autentyczność. Udało im się zi-
dentyfikować dokładne miejsce przebicia włócznią ciała,
a w następstwie: organy, które zostały uszkodzone i szcze-
góły dotyczące fenomenu krwi i wody, które wypłynęły
z przebitego boku. Jak wyjaśniają, włócznia przebiła m. in
opłucną w obu płucach, a krew wypłynęła prawą stroną na
wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Podkreślają
też, że rekonstrukcja brakującego fragmentu obrazu ramie-
nia potwierdza spójność całego wizerunku przedstawionego
na Całunie i jego ponadnaturalny charakter.

WWarszawie@
22 stycznia - W cyklu „Duchowość dla Warszawy” od-
będzie się kolejny wykład, zatytułowany „Jak podejmo-
wać dobre decyzje. Od psychologi i do kierownictwa
duchowego”, będzie dotyczył szeroko rozumianego ro-
zeznawania duchowego, życiowych wyborów i decyzj i
(o. Wacław Król ikowski, jezuita, mgr l ic. Anna Maria Pu-
dełko AP). 22 stycznia (wtorek) o godzinie 1 9.00,
w Centralnej Bibl iotece Rolniczej, ul . Krakowskie
Przedmieście 66. Wstęp wolny.

23 stycznia - przypada 6. rocznica śmierci śp. kard.
Józefa Glempa. Został pochowany w kryptach archi-
katedry warszawskiej. Msza pod przewodnictwem
kard. Kazimierza Nycza w archikatedrze rozpocznie
się o godz. 1 9.00.

27 stycznia – godz. 1 4.00. Spotkanie młodych w łączno-
ści z obchodami 34. Światowych Dni Młodzieży 201 9.
Organizuje je Wspólnota Emmanuel, przede wszystkim
dla uczniów szkół średnich i studentów, ale zaproszeni
są wszyscy młodzi ludzie. Swoją obecność na spotkaniu
potwierdził już abp Grzegorz Ryś. Program rozpocznie
się o godzinie 1 4:00 a zakończy około 22:00. W tym cza-
sie przewidziana jest m. in. Msza święta z emitowaną ho-
mil ią Papieża Franciszka, wspólne uwielbienie,
integracja, śpiew, możliwość spowiedzi czy adoracj i . Nie
zabraknie też łączności audiowizualnej z Panamą.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

iedziela Chrztu Pańskiego za-
kończyła okres Narodzenia
Pańskiego. W naszej parafi i od-

było się wspólnotowe kolędowanie.
Po mszach przedpołudniowych groma-
dzi l iśmy się przy stajence wokół Malu-
sieńkiego. Przy wspólnym kolędowaniu
bardzo ważny jest akompaniament
i tzw. głos prowadzący. Z pomocą przy-
szło małżeństwo z Brwinowa, Jacek
i Edyta, którzy spędzil i w naszym ko-
ściele całe niedzielne przedpołudnie.
Mogl iśmy ich talent poznać w maju,
przy okazji wspólnego śpiewania pieśni
ku czci Maryi. Mogl iśmy usłyszeć rów-
nież grę na keyboardzie. Po mszy
z udziałem dzieci zagrała Pani Ola,
a po sumie, nasz były parafianin, Pan
Piotr. Wśród instrumentów pojawiły się
także grzechotki, których przyniesienie
było strzałem w dziesiątkę. Dzieci chęt-
nie na nich grały. Grupka dzieci niemal-
że samodzielnie zaśpiewała dwie
kolędy! Śpiewaliśmy znane kolędy.
W całości bez problemu poszły pierw-
sze dwie, trzy zwrotki, ale z kolejnymi

było gorzej. Z pomocą przyszedł wy-
świetlany tekst. Można było zobaczyć,
jak głęboko teologiczne przesłanie mają
nasze polskie kolędy. Na moje specjal-
ne życzenie w repertuarze miała się
znaleźć przynajmniej jedna mniej zna-
na. Przyjaciele z Brwinowa zaśpiewali
kolędę pt. „Naród w ciemnościach”.
Była więc okazja, by powiększyć naszą
znajomość pieśni.

Dziękuję naszym parafianom, któ-
rzy chętnie zostawali , by wspólnie po-
śpiewać.

x. PP

MAŁŻEŃSTWO W  ŻYCIU RODZINY
zrastająca l iczba rozwodów oraz
fakt, że wiele osób decyduje się na
samotność z lęku przed odpowie-

dzialnością i nowym, nieznanym życiem lub
jest zniechęconych negatywnym przykładem
rodziców, powoduje, że dzisiaj słyszymy
o kryzysie rodziny. Jednakże w naszych de-
klaracjach ciągle rodzina jest naj istotniejszą
wartością. Dlaczego? Ponieważ najwięk-
szym pragnieniem człowieka jest być kocha-
nym i móc kochać drugiego człowieka.
Podstawą udanego życia rodzinnego jest
dobre małżeństwo, którego twórcami są
małżonkowie. To my poprzez osobistą doj-
rzałość oraz odpowiedzialność za swoje
działania, idee, pomysły, czy uczucia,
kształtujemy udane małżeństwo i   rodzinę.
Jeżeli kształt rodzinny jest w  jakiś sposób
zakłócony, swój początek ma to w  oso-
bach, które go tworzą, czyli małżonkach.

Uczta weselna w Kanie prowadzi nas
wprost do sakramentu małżeństwa. Jezus
z Nazaretu, rozpoczynając swoją misję, po-
dąża na wesele. Poprzez uczestniczenie
w nim wskazuje, że małżeństwo, czyl i zwią-
zek kobiety i mężczyzny, zawarte przed Bo-
giem, jest czymś dobrym i świętym. Jezus
Chrystus uświęca i aprobuje małżeństwo
swoją obecnością. Trwa przy małżonkach, ni-
czego im nie narzucając i nie
zakazując. Jednak w mo-
mencie, kiedy młodzi mał-
żonkowie znajdują się
w trudnej sytuacj i , bez waha-
nia wkracza i działa na ich
rzecz. My jako małżonkowie
powinniśmy zaprosić gorl iwie

właśnie Jezusa do swojego życia, podobnie
jak i matkę Jego, Maryję. Pan Jezus obecny
jest w każdej rodzinie. Również w tych, które
przeżywają kryzysy lub trudności.

Przemiana wody w wino ma również
wymiar prowadzący nas ku najważniejszej
tajemnicy światła - Eucharysti i . W dniu,
w którym oświadczy On, że wino jest Jego
Krwią i chleb Jego Ciałem, ci, którzy byl i
w Kanie, uwierzą. Ten pierwszy cud kieru-
je uczniów, ale również nas samych na
właściwą drogę.

W Kanie Gali lejskiej była Matka Jezu-
sa. Ona zawsze jest pierwsza, ona przygo-
towuje miejsce swojemu Synowi i czeka na
Niego. Jest napisane: „Zaproszono na to
wesele także Jezusa i Jego uczniów”. Moż-
na zatem odnieść wrażenie, że zostal i oni
zaproszeni właśnie ze względu na Maryję.
Na pierwszym planie pojawia się Maryja,
co ma również potwierdzenie w życiu Ko-
ścioła. Maryja bowiem zawsze prowadzi
nas do swojego Syna, nigdy nie skupia
uwagi tylko na sobie. W Kanie Gali lejskiej
Maryja, jako kobieta i jednocześnie gospo-
dyni, od razu zauważyła brak wina i zwróci-
ła się o pomoc do Jezusa. W ten sposób
pokazała w całej pełni swoją troskę o dru-
giego człowieka. To ona powiedziała Syno-

wi: „Nie mają wina”. Zauważyła to jako
pierwsza. Nie wahała się iść z tym proble-
mem do Niego. Wiedziała, że Syn jej jest
w stanie zaradzić temu problemowi. Rodzi-
na stanowi naturalne i najważniejsze śro-
dowisko w życiu każdego człowieka.
Przeczytałam z zainteresowaniem i apro-
batą, że rodzina jest wyjątkową wspólnotą,
w której dokonuje się globalny rozwój czło-
wieka. To w rodzinie człowiek przychodzi
na świat, dorasta, rozwija się, kształtuje
własną osobowość, formułuje swój system
wartości i przystosowuje się do życia
w społeczeństwie.

Zabezpieczeniem dobrej rodziny są
przede wszystkim prawidłowe relacje mię-
dzy rodzicami a dziećmi. Zaczynając od ro-
dziców, którzy są pierwszymi nauczycielami
i wychowawcami dziecka. Punktem wyjścia
w relacjach rodzinnych jest pełna miłości,
współpracy i zrozumienia relacja małżeń-
ska. Małżeństwo jest fundamentem rodziny,
na którym buduje się przyszłe losy każdego
z jej uczestników. Twórzmy ją mądrze.

Na podstawie Niedzieli Ogólnopolskiej 41/07, Konrad Kluczniak

Renata Gut
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Bóle głowy to obecnie częsty problem w praktyce pe-
diatrycznej. Rodzice najczęściej udają się do lekarza
głównie po to, aby wykluczyć poważne choroby, takie
jak guz mózgu czy tętniaki mózgu. Objawami które
sugerują groźny proces wewnątrzczaszkowy to:
1 ) pierwszy w życiu bardzo si lny ból głowy, 2) ból gło-
wy, który wyraźnie jest si lniejszy od tych dotychczaso-
wych, 3) poranne bóle głowy z nagłymi, chlustającymi
wymiotami, 4) ból głowy, który wybudza dziecko ze
snu, 5) ból głowy nasilający się podczas kichania,
kaszlu czy parcia na stolec, 6) bóle głowy, które stają
się stopniowo coraz si lniejsze w ciągu kilku tygodni,
7) ból głowy z apatią, sennością, zmianą zachowania,

pogorszeniem wyników w nauce, z lub bez gorączki,
8) bóle głowy po urazie głowy, 9) ból z tyłu głowy
z ograniczeniem ruchomości szyi, 1 0) si lny ból głowy
z gorączką. Takie dzieci wymagają pilnej konsultacj i
pediatrycznej.

W czasie rozmowy z rodzicami najczęściej jed-
nak okazuje się, że przyczyną bólów głowy jest brak
higieny trybu życia, co można przetłumaczyć prościej
jako prowadzenie niezdrowego stylu życia (brak od-
powiedniej i lości snu nocnego, brak regularnych posił-
ków, brak odpowiedniego nawodnienia (woda),
nadmierna ilość zajęć szkolnych i pozaszkolnych,
nadużywanie pracy z komputerem i telefonem komór-

kowym, a przez to duża ekspozycja na światło LED-
owe, stosowanie używek – np. papierosy, napoje
energetyzujące). Dodatkowym obciążeniem są stre-
sory w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśni-
czym, przewlekłe stany zapalne w obrębie nosogardła
czy dodatni wywiad rodzinny w kierunku np. migreny.
Ostatecznie chodzi o to, by wśród dzieci i młodzieży
z bólem głowy znaleźć te, które wymagają pilnej dia-
gnostyki. U pozostałych pacjentów diagnostyka może
odbyć się ambulatoryjnie w poradni lub w czasie pla-
nowej hospital izacj i w oddziale szpitalnym.

KrzysztofBrzeszkiewicz
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Polska rodzina
Zasadniczą treścią codziennego życia Polaków jest
rodzina, na drugim miejscu, z  dużo niższym wskaźni-
kiem wskazań, plasuje się praca zawodowa – podaje
Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Aż 72 %.
badanych deklaruje, że zasadniczą treścią ich codzienne-
go życia jest rodzina. Na drugim miejscu (53%) znalazła
się praca zawodowa. Ponad jedna czwarta Polaków
(28%) wśród działań, którym obecnie poświęca najwięcej
czasu i energi i , wymienia ochronę zdrowia i leczenie. Rza-
dziej wskazywane są: zdobywanie pieniędzy (1 5%), ak-
tywność fizyczna (1 4%), rozrywka (11 %), remontowanie
domu lub mieszkania (1 1 %) oraz życie rel igi jne (1 0%).
Aż 39% badanych deklaruje, że w większym niż dotych-
czas stopniu chciałoby się poświęcić życiu rodzinnemu.
Ochrona zdrowia i życie rel igi jne to dziedziny, którym jesz-
cze chętniej niż dotychczas poświęci l iby się najstarsi re-
spondenci.

Nowe badania Całunu
Najnowsze badania przeprowadzone przez włoskich na-
ukowców potwierdzają, że „człowiek, który został okry-
ty Całunem Turyńskim, został wcześniej ukrzyżowany".
Badacze potwierdzi l i „absolutną prawdziwość" śladów krwi
na Całunie, choć ubiegłoroczne badania innych specjal istów
poddawały w wątpl iwość ich autentyczność. Udało im się zi-
dentyfikować dokładne miejsce przebicia włócznią ciała,
a w następstwie: organy, które zostały uszkodzone i szcze-
góły dotyczące fenomenu krwi i wody, które wypłynęły
z przebitego boku. Jak wyjaśniają, włócznia przebiła m. in
opłucną w obu płucach, a krew wypłynęła prawą stroną na
wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Podkreślają
też, że rekonstrukcja brakującego fragmentu obrazu ramie-
nia potwierdza spójność całego wizerunku przedstawionego
na Całunie i jego ponadnaturalny charakter.

WWarszawie@
22 stycznia - W cyklu „Duchowość dla Warszawy” od-
będzie się kolejny wykład, zatytułowany „Jak podejmo-
wać dobre decyzje. Od psychologi i do kierownictwa
duchowego”, będzie dotyczył szeroko rozumianego ro-
zeznawania duchowego, życiowych wyborów i decyzj i
(o. Wacław Król ikowski, jezuita, mgr l ic. Anna Maria Pu-
dełko AP). 22 stycznia (wtorek) o godzinie 1 9.00,
w Centralnej Bibl iotece Rolniczej, ul . Krakowskie
Przedmieście 66. Wstęp wolny.

23 stycznia - przypada 6. rocznica śmierci śp. kard.
Józefa Glempa. Został pochowany w kryptach archi-
katedry warszawskiej. Msza pod przewodnictwem
kard. Kazimierza Nycza w archikatedrze rozpocznie
się o godz. 1 9.00.

27 stycznia – godz. 1 4.00. Spotkanie młodych w łączno-
ści z obchodami 34. Światowych Dni Młodzieży 201 9.
Organizuje je Wspólnota Emmanuel, przede wszystkim
dla uczniów szkół średnich i studentów, ale zaproszeni
są wszyscy młodzi ludzie. Swoją obecność na spotkaniu
potwierdził już abp Grzegorz Ryś. Program rozpocznie
się o godzinie 1 4:00 a zakończy około 22:00. W tym cza-
sie przewidziana jest m. in. Msza święta z emitowaną ho-
mil ią Papieża Franciszka, wspólne uwielbienie,
integracja, śpiew, możliwość spowiedzi czy adoracj i . Nie
zabraknie też łączności audiowizualnej z Panamą.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

iedziela Chrztu Pańskiego za-
kończyła okres Narodzenia
Pańskiego. W naszej parafi i od-

było się wspólnotowe kolędowanie.
Po mszach przedpołudniowych groma-
dzi l iśmy się przy stajence wokół Malu-
sieńkiego. Przy wspólnym kolędowaniu
bardzo ważny jest akompaniament
i tzw. głos prowadzący. Z pomocą przy-
szło małżeństwo z Brwinowa, Jacek
i Edyta, którzy spędzil i w naszym ko-
ściele całe niedzielne przedpołudnie.
Mogl iśmy ich talent poznać w maju,
przy okazji wspólnego śpiewania pieśni
ku czci Maryi. Mogl iśmy usłyszeć rów-
nież grę na keyboardzie. Po mszy
z udziałem dzieci zagrała Pani Ola,
a po sumie, nasz były parafianin, Pan
Piotr. Wśród instrumentów pojawiły się
także grzechotki, których przyniesienie
było strzałem w dziesiątkę. Dzieci chęt-
nie na nich grały. Grupka dzieci niemal-
że samodzielnie zaśpiewała dwie
kolędy! Śpiewaliśmy znane kolędy.
W całości bez problemu poszły pierw-
sze dwie, trzy zwrotki, ale z kolejnymi

było gorzej. Z pomocą przyszedł wy-
świetlany tekst. Można było zobaczyć,
jak głęboko teologiczne przesłanie mają
nasze polskie kolędy. Na moje specjal-
ne życzenie w repertuarze miała się
znaleźć przynajmniej jedna mniej zna-
na. Przyjaciele z Brwinowa zaśpiewali
kolędę pt. „Naród w ciemnościach”.
Była więc okazja, by powiększyć naszą
znajomość pieśni.

Dziękuję naszym parafianom, któ-
rzy chętnie zostawali , by wspólnie po-
śpiewać.

x. PP

MAŁŻEŃSTWO W  ŻYCIU RODZINY
zrastająca l iczba rozwodów oraz
fakt, że wiele osób decyduje się na
samotność z lęku przed odpowie-

dzialnością i nowym, nieznanym życiem lub
jest zniechęconych negatywnym przykładem
rodziców, powoduje, że dzisiaj słyszymy
o kryzysie rodziny. Jednakże w naszych de-
klaracjach ciągle rodzina jest naj istotniejszą
wartością. Dlaczego? Ponieważ najwięk-
szym pragnieniem człowieka jest być kocha-
nym i móc kochać drugiego człowieka.
Podstawą udanego życia rodzinnego jest
dobre małżeństwo, którego twórcami są
małżonkowie. To my poprzez osobistą doj-
rzałość oraz odpowiedzialność za swoje
działania, idee, pomysły, czy uczucia,
kształtujemy udane małżeństwo i   rodzinę.
Jeżeli kształt rodzinny jest w  jakiś sposób
zakłócony, swój początek ma to w  oso-
bach, które go tworzą, czyli małżonkach.

Uczta weselna w Kanie prowadzi nas
wprost do sakramentu małżeństwa. Jezus
z Nazaretu, rozpoczynając swoją misję, po-
dąża na wesele. Poprzez uczestniczenie
w nim wskazuje, że małżeństwo, czyl i zwią-
zek kobiety i mężczyzny, zawarte przed Bo-
giem, jest czymś dobrym i świętym. Jezus
Chrystus uświęca i aprobuje małżeństwo
swoją obecnością. Trwa przy małżonkach, ni-
czego im nie narzucając i nie
zakazując. Jednak w mo-
mencie, kiedy młodzi mał-
żonkowie znajdują się
w trudnej sytuacj i , bez waha-
nia wkracza i działa na ich
rzecz. My jako małżonkowie
powinniśmy zaprosić gorl iwie

właśnie Jezusa do swojego życia, podobnie
jak i matkę Jego, Maryję. Pan Jezus obecny
jest w każdej rodzinie. Również w tych, które
przeżywają kryzysy lub trudności.

Przemiana wody w wino ma również
wymiar prowadzący nas ku najważniejszej
tajemnicy światła - Eucharysti i . W dniu,
w którym oświadczy On, że wino jest Jego
Krwią i chleb Jego Ciałem, ci, którzy byl i
w Kanie, uwierzą. Ten pierwszy cud kieru-
je uczniów, ale również nas samych na
właściwą drogę.

W Kanie Gali lejskiej była Matka Jezu-
sa. Ona zawsze jest pierwsza, ona przygo-
towuje miejsce swojemu Synowi i czeka na
Niego. Jest napisane: „Zaproszono na to
wesele także Jezusa i Jego uczniów”. Moż-
na zatem odnieść wrażenie, że zostal i oni
zaproszeni właśnie ze względu na Maryję.
Na pierwszym planie pojawia się Maryja,
co ma również potwierdzenie w życiu Ko-
ścioła. Maryja bowiem zawsze prowadzi
nas do swojego Syna, nigdy nie skupia
uwagi tylko na sobie. W Kanie Gali lejskiej
Maryja, jako kobieta i jednocześnie gospo-
dyni, od razu zauważyła brak wina i zwróci-
ła się o pomoc do Jezusa. W ten sposób
pokazała w całej pełni swoją troskę o dru-
giego człowieka. To ona powiedziała Syno-

wi: „Nie mają wina”. Zauważyła to jako
pierwsza. Nie wahała się iść z tym proble-
mem do Niego. Wiedziała, że Syn jej jest
w stanie zaradzić temu problemowi. Rodzi-
na stanowi naturalne i najważniejsze śro-
dowisko w życiu każdego człowieka.
Przeczytałam z zainteresowaniem i apro-
batą, że rodzina jest wyjątkową wspólnotą,
w której dokonuje się globalny rozwój czło-
wieka. To w rodzinie człowiek przychodzi
na świat, dorasta, rozwija się, kształtuje
własną osobowość, formułuje swój system
wartości i przystosowuje się do życia
w społeczeństwie.

Zabezpieczeniem dobrej rodziny są
przede wszystkim prawidłowe relacje mię-
dzy rodzicami a dziećmi. Zaczynając od ro-
dziców, którzy są pierwszymi nauczycielami
i wychowawcami dziecka. Punktem wyjścia
w relacjach rodzinnych jest pełna miłości,
współpracy i zrozumienia relacja małżeń-
ska. Małżeństwo jest fundamentem rodziny,
na którym buduje się przyszłe losy każdego
z jej uczestników. Twórzmy ją mądrze.

Na podstawie Niedzieli Ogólnopolskiej 41/07, Konrad Kluczniak

Renata Gut

WSPÓLNE
KOLĘDOWANIE
N
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Bóle głowy to obecnie częsty problem w praktyce pe-
diatrycznej. Rodzice najczęściej udają się do lekarza
głównie po to, aby wykluczyć poważne choroby, takie
jak guz mózgu czy tętniaki mózgu. Objawami które
sugerują groźny proces wewnątrzczaszkowy to:
1 ) pierwszy w życiu bardzo si lny ból głowy, 2) ból gło-
wy, który wyraźnie jest si lniejszy od tych dotychczaso-
wych, 3) poranne bóle głowy z nagłymi, chlustającymi
wymiotami, 4) ból głowy, który wybudza dziecko ze
snu, 5) ból głowy nasilający się podczas kichania,
kaszlu czy parcia na stolec, 6) bóle głowy, które stają
się stopniowo coraz si lniejsze w ciągu kilku tygodni,
7) ból głowy z apatią, sennością, zmianą zachowania,

pogorszeniem wyników w nauce, z lub bez gorączki,
8) bóle głowy po urazie głowy, 9) ból z tyłu głowy
z ograniczeniem ruchomości szyi, 1 0) si lny ból głowy
z gorączką. Takie dzieci wymagają pilnej konsultacj i
pediatrycznej.

W czasie rozmowy z rodzicami najczęściej jed-
nak okazuje się, że przyczyną bólów głowy jest brak
higieny trybu życia, co można przetłumaczyć prościej
jako prowadzenie niezdrowego stylu życia (brak od-
powiedniej i lości snu nocnego, brak regularnych posił-
ków, brak odpowiedniego nawodnienia (woda),
nadmierna ilość zajęć szkolnych i pozaszkolnych,
nadużywanie pracy z komputerem i telefonem komór-

kowym, a przez to duża ekspozycja na światło LED-
owe, stosowanie używek – np. papierosy, napoje
energetyzujące). Dodatkowym obciążeniem są stre-
sory w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśni-
czym, przewlekłe stany zapalne w obrębie nosogardła
czy dodatni wywiad rodzinny w kierunku np. migreny.
Ostatecznie chodzi o to, by wśród dzieci i młodzieży
z bólem głowy znaleźć te, które wymagają pilnej dia-
gnostyki. U pozostałych pacjentów diagnostyka może
odbyć się ambulatoryjnie w poradni lub w czasie pla-
nowej hospital izacj i w oddziale szpitalnym.

KrzysztofBrzeszkiewicz
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Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Gali lejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego
uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja
sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła po-
mieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełni jcie stągwie wodą!” I napełni l i je aż po brzegi. Potem do nich powiedział:
„Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!” Oni zaś zanieśl i . A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się wi-
nem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpal i wodę, wiedziel i - przywołał pana młodego i powiedział do
niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Gali lejskiej . Objawił swoją chwałę i uwierzyl i w Niego Jego uczniowie.

Znak, który uczynił Pan Jezus na weselu w Kanie, przemieniając wodę w wino, wzbu-
dził wiarę w Jego uczniach. Wino w Biblii jest znakiem świętości, radości, miłości, za-
powiedzią przyszłej uczty w królestwie Bożym. Znaki, które czynił Pan Jezus, służyły do
rozbudzenia wiary słuchaczy, aby dostrzegli w Chrystusie Zbawiciela. Nam również
Pan pozostawił znaki, w których pragnie być rozpoznawany.

zisiejsza Ewangelia opowiada
o weselu w Kanie Gali lejskiej ,
gdzie ma miejsce „początek zna-

ków”. Ewangelista Jan, który był naocz-
nym świadkiem wydarzenia uznał za
ważne, aby odnotować fakt, że „była tam
Matka Jezusa”. To w istocie właśnie o Ma-
ryi mówi się na początku opowiadania.
To Ona spostrzegła, że zaczyna brakować
wina. Kiedy mówi o tym Jezusowi, wie, że
może temu zaradzić.

Jezus dokonuje zatem tego pierwszego
znaku na wyrażoną sercem, ale nie ustami,
prośbę Maryi: „nie mają już wina”. Brak wi-
na na weselu, oznaczał poważny nietakt
wobec zaproszonych gości, brak odpowied-
niego przygotowania ze strony nowożeń-
ców i ich rodziny.

Dialog Matki z Synem wykracza poza
niespodziewaną sytuację braku wina na
weselu. Jest to głęboka rozmowa duchowa.
Maryja wierzy, że jej Syn może zaradzić
trudnej sytuacj i . Jezus wprawdzie na po-
czątku odpowiada, że Jego godzina jeszcze

nie nadeszła, lecz potem wysłuchuje prośby
Maryi. Jej słowa skierowane do uczniów:
„zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”
w sposób pełny tłumaczą, jaka powinna być
relacja każdego wierzącego do Zbawiciela.

W Kanie, dokąd Jezus udał się
z uczniami i Matką, godzina jeszcze nie na-
deszła (J2,4). Jednak za przyczyną Maryi
Pan przyspiesza ją jako „znak” zapowiada-
jący zbawienie, odkupienie. Woda zmienia
się cudownie w najlepsze wino, aby niejako
zapowiedzieć głęboką przemianę, jakiej
śmierć i zmartwychwstawanie Chrystusa
dokona w ludziach. Dzięki obfitej łasce,
tam gdzie przedtem obfitował grzech,
Pan przemieni niesmaczną i   zimną wodę
egoizmu ludzkiego w  mocne prawdziwe
wino miłości. A to wszystko dzieje się dla-
tego, że człowiek jest wezwany do uczest-
nictwa w godach weselnych Słowa z naturą
ludzką, a więc do radowania się Jego miło-
ścią, zażyłością zaślubin.

Cud w Kanie Gali lejskiej objawił chwałę
Jezusa. Spowodował, że Jego uczniowie

w Niego uwierzyl i . Poprzez fakt, że Zbawi-
ciel wychodzi naprzeciw aktualnej potrzebie
ludzi objawia się cały sens Tajemnicy Wcie-
lenia. Syn Boży staje się człowiekiem po to,
aby być bl isko niego. Zaradzić jego oba-
wom, troskom, odpowiedzieć na najbardziej
dręczące pytania, przeniknąć całą jego rze-
czywistość, jego codzienność.

Maryja zachęca nas, byśmy byli goto-
wi do wypełnienia woli Boga przekazanej
nam przez Jezusa. Mówi o konieczności
zaufania i wypełniania Bożej woli nawet
wtedy, kiedy jej nie rozumiemy. O takiej
potrzebie mówiła właśnie podczas wesela
w Kanie Gali lejskiej .

Ufając Bogu możemy prosić Go
o wszystko jak Jezus i Maryja – godzić się
na spełnienie Jego woli . Wypełniając ją
otrzymujemy największy dar, to czego naj-
bardziej potrzebujemy – nigdy niekończące
się życie z Bogiem w radości i szczęściu.

Henryka Andrzejewska
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SŁOWO TYGODNIA z Ewangelii według św. Jana (2, 1 -11 )

CZYTAJ W NUMERZE

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
MAŁŻEŃSTWO W ŻYCIU RODZINY

Ks. Marian Rowicki
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„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”

1 . 20.01 - Niedziela, po Mszy św. o g. 1 0.30
spotkanie dzieci przygotowujących się do
I Komunii św. ze szkoły Gaudeamus,
- Domowy Kościół - spotkanie opłatkowe
w salce nad zakrystią

2. 21 .01 - poniedziałek, wspomnienie
św. Agnieszki

3. 23.01 - środa, 6 rocznica śmierci Księdza
Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski,
otoczmy Go modlitwą

4. 24.01 - czwartek, wspomnienie św.
Franciszka Salezego

5. 25.01 - piątek, święto nawrócenia św. Pawła
Apostoła,
- zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan

6. 26.01 - sobota, wspomnienie św.
Tymoteusza i Tytusa

7. 04.02 - poniedziałek, w naszej parafi i
rozpoczynają się katechezy Nowej
Ewangelizacji . Pan woła nas do głębszego
zaprzyjaźnienia się z Nim, poprzez: Słowo
Boże, Liturgię i Wspólnotę. Każdy jest
zaproszony, bo każdy potrzebuje Bożej pomocy.

8. Dziękujemy za przyjęcie kolędy w minionym
tygodniu.

9. Wizyta Duszpasterska:
21 .01 , pn - Gościnna, Batal ionów Chłop. ,
św. Mikołaja, Górczewska, Narwik, Wysoka,
Jasna, Mała, Niska, Topolowa;
22.01 , wt. - Kościuszki, Okrzei, Moniuszki;
23.01 , śr. - Mickiewicza, Chopina, Arkadyjska,
Bolimowska;
24.01 , czw. - Hubala, Osowiecka, Dorohuska,
Komorowska, Brandta;
25.01 , pt - Narwik 1 7, 1 7A, 1 7B, Górczewska 242;
26.01 , sb - Narwik 25

Jean Guitton, Portret Marty Robin

Marta Robin była prostą kobietą, której fi lozofowie zazdrościl i mądrości. Z równą łatwością rozmawiała
ze zwykłymi ludźmi, biskupami i mężami stanu. Jej powołaniem była walka z duchową biedą, złem
i grzechem. Z jej inicjatywy powstały wspólnoty Ogniska Miłości, istniejące w ponad czterdziestu kra-
jach. Jean Guitton w fascynujący sposób opisuje jeden z najbardziej niezwykłych życiorysów w histori i
Kościoła. To opowieść o kobiecie obdarzonej darem bilokacj i i proroctwa, która doświadczała l icznych
objawień. Nie przyjmowała pokarmu, żyła wiecznością – Ciałem i Krwią Chrystusa.

Na podstawie www.kmt.pl
Wiola Malan

Redakcja
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia wszystkie poprzednie
numery EPIFANII razem z  Epifankiem)

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, piątek
wgodzinach 17.00 - 17.45

Parafia Rzymskokatolicka
Objawienia Pańskiego
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne

tel. /fax (022) 722 02 50

Konto parafii
Nastąpiła zmiana konta parafialnego,
prosimy o uwzględnienie tego.

Nowe konto:
1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

MSZE ŚW.

I   NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
1 0.30 - Msza święta dla dzieci,

(wrzesień - czerwiec)
1 2.00
1 8.00
Dni powszednie
8.00
1 8.00

Spowiedź
Spowiedź odbywa się
przed każdą Mszą św.

Nabożeństwa
majowe, czerwcowe,
październikowe
po Mszy św. o godz. 1 8.00
a w niedziele o godz. 1 7.30

Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godz. 1 7.1 5

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka

TYGODNIK PARAFIALNY NR 31 3
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